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Reflextape ECE 104 
Finns i fem utföranden, alla godkända enligt ECE 104 klass ”C” för montering på fasta 
underlag. Tapen är ett krav på nya fordon registrerade från och med 10 juli 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
NYHET! Tankreflextape 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
SÄNKT PRIS! Konturreflextape 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Beskrivning Best.nr 
Rek. ca-pris  
exkl. moms 

RK 

Tankreflex gul 50 mm x 50 m, 62 bitar/rulle HM 82 103 10T 596,00 82 
Tankreflex röd 50 mm x 50 m, 62 bitar/rulle HM 82 102 10T 596,00 82 

Beskrivning Best.nr 
Rek. ca-pris  
exkl. moms 

RK 

Konturreflex, vit 50 mm x 50 m  HM 82 101 00 1 400,00 82 
Konturreflex, gul 50 mm x 50 m HM 82 102 00 1 400,00 82 
Konturreflex, röd 50 mm x 50 m HM 82 103 00 1 400,00 82 

 Reflextape av högsta kvalitet 
 Förhindrar olyckor 
 Ökar förarens säkerhet 
 Enkel att montera

 Klarar högtryckstvätt 
 Motståndskraftig mot de flesta kemikalier 
 Högsta klarhet 
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Placering baktill 
Reflextapen skall användas på fordonsklasserna N2 och O2 över 7,5 ton samt N3 och O3. Det skall vara en röd 
och/eller gul, obruten rektangel, fyrkant eller cirkel på tankfordon. Är detta inte möjligt skall det finnas en 
linjemarkering i nederkant. Den effektiva totalbredden för den horisontella markeringen måste vara minst 80% av 
fordonsbredden. Om detta inte är tekniskt genomförbart kan värdet minskas till 60%. Den nedre markeringen 
skall sitta min. 250 mm och max. 1500 mm över marken (undantag upp till 2100 mm). Den övre markeringen 
skall sitta så högt upp som möjligt dock max. 400 mm från fordonets övre kant. 
 
Placering sida 
Reflextapen skall användas på fordonsklasserna N2 och O2 över 7,5 ton samt N3 och O3. Det skall vara en gul 
eller vit, obruten rektangel eller en linjemarkering i nederkant. Är detta inte möjligt skall det finnas en 
linjemarkering i nederkant. Den effektiva längden för den horisontella markeringen måste vara minst 80% av 
fordonslängden, förarhytt ej inräknad. Om detta inte är tekniskt genomförbart kan värdet minskas till 60%. Den 
nedre markeringen skall sitta min. 250 mm och max. 1500 mm över marken (undantag upp till 2100 mm). Den 
övre markeringen skall sitta så högt upp som möjligt dock max. 400 mm från fordonets övre kant. 
Hörnmarkeringarna måste vara minst 250 mm långa både vertikalt och horisontellt. 
 
Exempel på placering olika fordonstyper 
 
 


